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 2017ذار آ ، 9 - 8األربعاء واخلميس   التاريخ:

 دســـقـــالة الـرسـ
 نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

 لسطينية للرتبية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
 

  أطفال 3 مقدسيني بينهم 6االحتالل يعتقل. 

 دعيس: إسرائيل تدفع ابملنطقة إىل حرب دينية مبصادقتها على قانون منع األذان يف إ

 .القدس

  بيوم املرأة يف القدس االحتالل مينع احتفاالا. 

 االحتالل مينع دفن مقدسي يف مقربة "ابب الرمحة". 

 االحتالل يعتقل ثالثة موظفني من "األوقاف" داخل األقصى. 

  نعرتف أبي قانون يتدخل بعقيدتنا وعبادتنامفيت القدس: لن. 

 فلسطينيو الداخل: قانون منع األذان عدوان علينا ولن ننفذه. 

 رابط وصمود وأمومة.. حكاية املقدسية "مىن بربر". 

 أسري مقدسي يدخل عامه العاشر بسجون االحتالل. 

  يوماا  20االحتالل يبعد مقدسياا عن املسجد األقصى. 
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 ة: على جامعة الدول العربية اختاذ قرارات جادة حلماية القدس مؤسسة القدس الدولي

 .واألقصى يف قمة عمان

 " كنيس يف القدس لطمس معاملها العربية واإلسالمية  104إسرائيل" أقامت. 

 وزراء اخلارجية العرب: نقل السفارات إىل القدس "هتديد لألمن والسلم". 

  املدينة املقدسةىل تقليص عدد الفلسطينيني يف إاالحتالل يسعى. 
 
 
 
 
 

 أطفال 3مقدسيني بينهم  6االحتالل يعتقل 
 

اعتقلت قوات االحتالل، فجر اليوم اخلميس، الشاب حممد عاهد علقم،  -وفا 2017-3-9القدس 
 .بعد مدامهة منزله مبخيم شعفاط وسط القدس احملتلة

اللوزي من خميم قلنداي، مشال كما اعتقلت قوات االحتالل األسريين املُحّررين أمحد مطري، وحممود 
 .القدس احملتلة

وكانت عناصر من وحدة املستعربني بقوات االحتالل اعتقلت مساء األطفال: حسام الزغل، ورامي 
اجلوالين، ومالك القيسي، عقب اقتحام قوات االحتالل حلّي الّثوري ببلدة سلوان جنوب املسجد 

غازية سامة مسيلة للدموع وتسلُّل عناصر من وحدة األقصى، وشروعها إبلقاء قنابل صوتية حارقة و 
 .املستعربني واعتقال ثالثة من أطفال احلي
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 دعيس: إسرائيل تدفع ابملنطقة إىل حرب دينية مبصادقتها على قانون منع األذان يف القدسإ
 

مبصادقة ما دعيس، إالشيخ يوسف  قاف والشؤون الدينيةندد وزير األو  -وفا 2017-3-8رام هللا 
يسمى ابللجنة الوزارية للتشريعات يف احلكومة اإلسرائيلية على قانون منع رفع األذان، معترباا أبن هذا 
القانون يعرب عن عنصرية جتاوزت األبعاد السياسية لتصل إىل أبعاد دينية تنذر املنطقة كلها حبرب دينية 

 كما كفلته الشرائع السماوية والقوانني الدولية.من خالل املساس حبرية املعتقدات ووسائل التعبري عنها  

وأكد، يف بيان للوزارة اليوم األربعاء، "أن هذا العمل الذي ينضح تطرفاا، وعنصرية جتاه أبناء الداينة 
اإلسالمية يف القدس هذه املدينة اليت حياول هؤالء العنصريون إلغاء كوهنا مدينة تعددية مارست فيها 

بادهتا وشعائرها فيها حبرية كاملة على مدار اترخيها، وحتويلها إىل مدينة بسماٍت الدايانت السماوية ع
 إقصائية تعرب عن لون عنصري صهيوين متطرف".

وقال إن هذه املصادقة لن تغري من الواقع الديين ملدينة القدس وحرية املعتقدات هبا، بل ستجعلنا أكثر 
 تعرب عن هويتنا وثقافتنا الوطنية والسياسية، هذه اهلوية اليت التزاماا مبقدساتنا، وممتلكاتنا الوقفية اليت

تستعصي على االنتهاكات املتكررة من قبل احلكومة اإلسرائيلية سواء مبا تتعرض له من خالل االنتهاك 
 املستمر ملدينة القدس أو من خالل االنتهاكات اليومية للمسجد األقصى.

والعاملني العريب واإلسالمي، واملؤسسات الدولية ذات االختصاص كما طالب ادعيس، اجملتمع الدويل، 
حبماية األماكن املقدسة واملقدسات اإلسالمية واملسيحية والعمل الفوري على دفع احلكومة اإلسرائيلية 

للرتاجع عن هذه القرارات املتطرفة وغري املسؤولة، وكف يدها عن املساس مبقدساتنا اإلسالمية 
 قدس.واملسيحية يف ال
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 االحتالل مينع احتفاال بيوم املرأة يف القدس
 

 

منعت سلطات االحتالل، اليوم األربعاء، عقد مؤمتر بفندق قرب شارع  -وفا 2017-3-8القدس 
صالح الدين وسط القدس احملتلة، تنظمه مجعية نساء من أجل احلياة واملساواة والدميوقراطية احتفاءا، 

 .بيوم املرأة العاملي

قعا من وزير أمن االحتالل جلعاد أردان، على بوابة الفندق، يف و وألصقت قوات االحتالل أمر املْنع، م
حني وقعت مشادة كالمية بني رئيسة اجلمعية زهور أبو ميالة وضابط االحتالل، والذي أكد أن املنع جاء 

 .بسبب ما أمساه تبعية املؤمتر للسلطة الفلسطينية
 

 "دسي يف مقربة "ابب الرمحةاالحتالل مينع دفن مق

  

يسود مقربة ابب الرمحة املالصقة جبدار املسجد األقصى املبارك الشرقي،  -وفا 2017-3-8القدس 
ربعاء، التوتر يف ظل حصاٍر عسكري مشدد فرضته قوات االحتالل على منذ ساعات صباح اليوم األ

 .ميت من أفرادها فيها املقربة ملنع عائلة مقدسية من فتح أحد القبور متهيداا لدفن
وكان االحتالل وضع يده مؤخراا على جزء مهم من املقربة، خاصة مبحاذاة سور املسجد املُطل على 

 .املقربة، لصاحل إنشاء حديقة تلمودية ختدم أسطورة اهليكل املزعوم
 

 االحتالل يعتقل ثالثة موظفني من "األوقاف" داخل األقصى
 

ربعاء، ثالثة موظفني من دائرة ت االحتالل اإلسرائيلي، اليوم األقوااعتقلت -وفا 2017-3-8القدس 
عمار، وأوقفت أعمال ترميم وإصالح أحد أبواب اجلامع القبلي رئيس جلنة اإل األوقاف االسالمية، بينهم
 ابملسجد األقصى املبارك.

احلالق، واملوظفني كايد وقال مراسلنا إن االحتالل اعتقل رئيس جلنة االعمار يف املسجد املهندس بسام 
جابر وعيسى الدابغ، بعد رفضهم االنصياع ألوامر االحتالل بوقف أعمال ترميم وإصالح ابب اجلامع 

القبلي الذي تعرض ألضرار جسيمة خالل اعتداء قوات االحتالل يف فرتة سابقة وحتطيمه ألبواب 
 .القبلي
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احلالق وضباط االحتالل، شدد فيها احلالق ولفت مراسلنا إىل أن مشادات كالمية وقعت بني املهندس 
على أن إدارة وصيانة املسجد االقصى من صالحية ومسؤولية األوقاف االسالمية وال دخل لالحتالل 

 .وشرطته يف ذلك
يف السياق، واصلت عصاابت املستوطنني، بينهم عدد من ُغالة املتطرفني، اقتحام املسجد األقصى من 

 .غرية ومتتالية تصدى هلا مصلون هبتافات التكبري االحتجاجيةابب املغاربة، مبجموعات ص
 

 مفيت القدس: لن نعرتف أبي قانون يتدخل بعقيدتنا وعبادتنا
 

اإلسرائيلي )يف قراءة  الكنيست إقرار إن  والداير الفلسطينية القدس مفيت حممد حسني قال الشيخ
 ."أوىل( ما يعرف بقانون منع األذان يف القدس والبلدات العربية يف الداخل "مرفوض مجلة وتفصيال

صريح لوكالة "رويرتز" إن "هذا القرار مرفوض مجلة وتفصيال وال حيق واضاف الشيخ حسني يف ت
للكنيست اإلسرائيلي وال لغريه من مؤسسات االحتالل اإلسرائيلي أن يتدخل يف شعائر اإلسالم 

 ".وعبادات املسلمني

فرض ابلقراءة األوىل قرارا ي 45عضوا ومعارضة  55وأقر الكنيست اإلسرائيلي اليوم األربعاء أبغلبية 
قيودا على رفع األذان مبكربات الصوت وحيتاج لكي يصبح قانوان أن يتم املصادقة عليه ابألغلبية يف 

 .القراءة الثانية والثالثة

ومحل الشيخ حسني "احلكومة اإلسرائيلية اليت تطلق العنان ألعضاء الكنيست اإلسرائيلي وغريهم الختاذ 
 ".عنه أنه تدخل يف حرية العبادةمثل هذه القرار الذي أقل ما ميكن أن يقال 

 ".وقال "اآلذان سيبقى يرتفع ولن نعرتف أبي قانون يتدخل يف عقيدتنا وعبادتنا

وقال أوفري جندملان املتحدث ابسم رئيس الوزراء اإلسرائيلي يف تغريدة على توتري إن "القانون حيظر 
يتم يف العديد من الدول العربية استخدام مكربات الصوت فقط يف املساجد خالل ساعات الليل مثلما 

 ".واإلسالمية

 .ورفض أمين عودة رئيس القائمة العربية املشرتكة يف الكنيست اإلسرائيلي الذرائع لسن هذا القانون

وقال يف بيان صحفي "ال عالقة القرتاح هذه القانون ابلضجة أو البيئة ألنه قانون عنصري يندرج ضمن 
 ".ني العرب وضد اللغة العربية وضد كل ما هو عريباملالحقة املمنهجة ضد املواطن

 ".وأضاف "يف حال مترير هذا القانون العنصري حنن نعلن أننا لن ننصاع له

 ".ودعت جلنة املتابعة العربية يف الداخل إىل "أوسع حترك شعيب للتصدي هلذه العربدة العنصرية
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ذا القانون العنصري فأذان املساجد إىل وقالت يف بيان هلا "مجاهريان لن تعرتف بشرعية وصالحية ه
جانب وظيفته الدينية فهو جزء من بيئتنا يف وطننا الذي ال وطن لنا سواه. ولن يكون يف قدرة أية جهة 

 ."مهما علت سلطتها االستبدادية أن تسكت األذان
 

 فلسطينيو الداخل: قانون منع األذان عدوان علينا ولن ننفذه
 

، مبصادقة الربملان 1948تنشط يف األراضي الفلسطينية احملتلة عام نددت شخصيات فلسطينية 
)اإلسرائيلي( الـ "كنيست" اليوم األربعاء، على ما يعرف بقانون "منع األذان"، والذي يفرض قيوداا على 

استخدام مكربات الصوت ابملساجد خالل ساعات النهار، وحظر األذان عرب مكربات الصوت يف 
 .رساعات الليل والفج

 

يف الداخل احملتل، الشيخ منصور عباس، "إن القانون عدوان جديد  احلركة اإلسالمية وقال انئب رئيس
 ."لى وجودان يف الداخل وهويتنا االسالمية الفلسطينيةع

 

ل منذ أشهر مترير القانون، ويف كل حتاو  سلطات االحتالل وأضاف عباس يف تصريح لـ "قدس برس"، أن
 .مرة تسّوف هبدف استيعاب ردود فعل الفلسطينيني، ال سيما أهايل الداخل

 

وأكد أن سلطات االحتالل "أخطأت احلساب وسيكون هناك ردود فعل قوية وواضحة ضد القرار ولن 
 ."نتواىن حلظة واحدة عن مواجهة هذا القانون

 

نيي الداخل، لن يتجاوبوا مع هذا القانون مهما كلف األمر، وشدد الشيخ عباس على أن فلسطي
احملتلة، وأهنم "عازمون على مواجهة القانون  القدس وسيواصلون رفع األذان يف كل املساجد مبا فيها

 ."اليت تكفلها القوانني الدولية وحقهم يف ممارسة عباداهتم وشعائرهم يف وطنهمبكل الوسائل 

 

وكشف عن خطوات احتجاجية ستنظم ضد هذا القانون، ابتداء من يوم اجلمعة القادم، حيث 
"ستخصص خطب اجلمعة للحديث عن املوضوع وتعبئة الناس ضد القانون"، كما ستنظم عدة مظاهرات 

 .صالة اجلمعة ضد القانون بعد
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فيما ستعقد جلنة املتابعة العليا للجماهري العربية يف الداخل اجتماعا ملناقشة تداعيات هذا القانون "
 .خطوات وحدوية ومجاعية ضد هذا القانون"، وفق الشيخ عباسوسبل مواجهته وإقرار 

 

وأكد القيادي الفلسطيين أن القانون يستهدف مجيع الفلسطينيني، مسلمني ومسيحيني على حد سواء، 
 ."وهلذا "سيتم مواجهته بشكل وحدوي ومجاعي

 

ة، حيتاج إىل عدة مراحل ولفت إىل أن القانون وبعد مصادقة الـ "كنيست" عليه اليوم ابلقراءة التمهيدي
تشريعية، مضيفاا "ال يوجد لدينا أوهام أبن احلكومة واالئتالف اليميين سيسعى إىل إقرار القانون بكل 

 ."مراحله التشريعية بعد أن اختار التوقيت املناسب إلقرار القانون

 

ليست من ابب وحول مزاعم االحتالل أبن األذان يسبب إزعاجاا وضوضاء لليهود، أكد أن املسالة 
اإلزعاج، مشريا إىل أن "هناك مواقع يقيم فيها يهود وعرب بشكل مشرتك وهناك ترتيب وتفامهات يف 
هذه املواقع، فال وجود هلذه املشكلة، ولكن االئتالف اليميين احلاكم يف )إسرائيل( يريد فرض سلطته 

اليت تستهدفنا وتستهدف  لوإرادته على فلسطينيي الداخل، كجزء من سياسة عامة حلكومة االحتال
   ."عشرات القوانني العنصرية والتمييزية واليت تعرب عن طبيعة االحتالل الفاشية حريتنا من خالل سن 

 

 املكان هتويد

 

املختص يف قضااي القدس والداخل الفلسطيين خالد زابرقة، إن املصادقة على من جهته، قال احملامي 
هذا القانون يشري بوضوح إىل أن االحتالل انقم على األذان وعلى صوت األذان وعلى كلمة هللا أكرب، 
حيث "أن صوت األذان يذكرهم أن هذه البالد هي فلسطينية وعربية وإسالمية، ولن تكون أبي حال 

 ."ل بالد يهوديةمن األحوا

 

ما عادوا يطيقون مساع كلمة هللا أكرب  اليهود وأضاف زابرقة يف تصرحيات لـ "قدس برس"، أن "العنصريني
 ."رغم العلو يف األرض الذي وصلوا إليه

 

ار زابرقة إىل أن هذه ليست املرة األوىل اليت تربز فيها النقمة على األذان، فقد سبق وكانت هناك وأش
حماوالت منذ فرتة طويلة ملنع األذان يف مكربات الصوت، وقاموا من خالل حماكمهم بتجرمي كل من 
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 .األقصى يهتف بكلمة هللا اكرب يف

 

ورأى زابرقة أن هذا القرار يشري إىل مدى حالة التخبط اليت تعيشها حكومة االحتالل بكل ما خيص  
، وطمس معامل ورموز اهلوية األصلية السلطة هوية هذه البالد، وهي حتاول تغيري هوية احليز العام بقوة

 .لفلسطني

 

مزاعم االحتالل، من أن األذان يسبب الضجيج، وقال "ال ميكن اعتبار هتاف هللا أكرب أو  ونفى زابرقة 
صارخ على  اعتداء بشرية، ومنعهاألذان ضجيجا، بل هو نداء رابين لكل الناس، ورمحة وبركة لكل ال

 ."أحد أهم الرموز اإلسالمية يف البالد

 

ين يف وحول إمكانية تنفيذ هذا القرار على األرض، أشار إىل أن هذا مرتبط بردة فعل الشارع الفلسطي
حتٍد للقانون فلن يستطيع االحتالل تنفيذه، وما أملسه من خالل  الداخل والقدس، فإذا "كان هناك 

متابعايت حلركة الشارع الفلسطيين يف الداخل، هناك سخط كبري على القانون وستكون هناك حتركات 
 ."واسعة ملناهضة هذا القرار

 

رض وعلى فلسطني التارخيية، بدأ اآلن من خالل وأوضح زابرقة أن االحتالل وبعد أن سيطر على األ
 .هذا القرار بتهويد احليز العام، ويريد أن يربز اهلوية اليهودية ويغّيب اهلوية اإلسالمية

 

ونوه إىل أن تطبيق القانون يف القدس احملتلة، يعد خمالفة للقانون الدويل، ألن سلطة االحتالل تعترب قوة 
 .وال حيق هلا تغيري الوضع القائم ابملدينة احتالل وفق القانون الدويل،

 

أما النواب العرب يف الـ "كنيست"، فوصفوا يف بياانت صدرت عنهم مشروع القانون، أبنه قانون 
 .عنصري يستهدف املسلمني

 

ومزق النائبان العربيان أمين عودة ومسعود غنيام نص مشروع القانون بصورة تظاهرية داخل جلسة الـ 
 .""كنيست

 

و ابلبيئة، ألنه قانون عنصري يندرج ضمن أقة القرتاح القانون هذا ابلضجة ال النائب عودة، "ال عالوق
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  ."املالحقة املمنهجة ضد املواطنني العرب وضد اللغة العربية وضد كل ما هو عريب

 

 فيما اعتربت النائب حنني زعيب أن القانون هو إعالن حرب على كل ماهو أصالين يف البالد، ودعت
إىل عدم الرضوخ له، مشرية إىل أنه احلالة األكثر نصاعة إلعالن احلرب على كل ما هو أصالين يف هذه 

 .البالد

 

وأكدت أنه "الدليل على أن املعركة ليست ضد اإلرهايب، وال هي ضد املتطرف، بل هي ضد العريب 
 ."واألصيل، وكل ما يعرب عنهما

 

ونطالب املؤذنني بعدم الرضوخ له، وسنفضح كل أنواع واتبعت قائلة: "حنن لن نرضخ للقانون، 
 ."الضغوطات اليت ستمارس عليهم، سواء من قبل السلطة أو من قبل أذرعها

 

ووصف النائب مجال زحالقة، القانون أبنه "إعالن حرب على اإلسالم واملسلمني وعلى الفلسطينيني 
 ."أهل البالد األصليني

 

لسكن يف أماكن بعيدة ال يسمعه فيها )..( ليربمان )وزير األمن وأضاف من يزعجه األذان، ميكنه ا
 ."أفيغدور ليربمان( جاء من روسيا من منطقة مل يسمع فيها األذان وهو يستطيع العودة إليها

 

واتبع زحالقة: "حنن لن نلتزم هبذا القانون وسيبقى صوت األذان جيلجل يف فلسطني مهما سّنوا من 
 ."وانني ال حترتمنا وال حترتم ثقافتنا ومعتقداتناقوانني. حنن لن حنرتم ق

 

النائب زهري هبلول، أن هذا القانون هو من أخطر القوانني اليت سّنها برملان االحتالل، وهو  بدوره، أكد 
 ."وصمة عار على جبني احلكومة

 

وعصابته لتحويل أنظار اجملتمع )اإلسرائيلي( من  نتنياهو وأضاف "القانون حماوله أخرى من قبل
التحقيقات احملرجة اليت خيضع هلا نتنياهو بتهم تلقي الرشوة وخيانة األمانة )..(، نتائج إقرار هذا القانون 

 ."ستكون كارثية
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يب، فلسطينيي الداخل برفع األذان مساء اليوم األربعاء من على أسطح املنازل وانشد النائب أمحد الطي
 ."ويف كل مكان، رّدا على قانون "منع األذان

 

وأضاف "لتكون هذه رسالة واضحة وحاّدة إىل نتنياهو وحكومته العنصرية املتطرفة أبن ال أحد ميلك 
ا أن "صوت املؤذن كان قب   ."ل نتنياهو وحكومته وسيبقى بعدهماحلق مبنع صوت األذان"، مؤكدا

 

 دعوة إىل أوسع حراك شعيب

 

جلنة املتابعة العليا للجماهري العربية يف الداخل احملتل أكدت رفضها للقانون العنصري، الذي يفسح 
 .اجملال أمام إسكات األذان

 

طلق، فصوت وأكدت "أن أي صيغة هنائية هلذا القانون العنصري القمعي االستبدادي، مرفوضة ابمل
األذان سيبقى يصدح يف الصلوات اخلمس"، داعية يف الوقت ذاته إىل أوسع حراك شعيب للتصدي هلذه 

 .العربدة العنصرية

 

أنه "حىت الصيغة اليت حتظر أذان الفجر، مرفوضة، ولن تكون مقايضة على  وشددت اللجنة على 
وسيستمر بعد رحيلهم، فجماهريان لن  هم،يعنصريتهم، وأذان املساجد قبل أن يظهر املبادرون وداعم

تعرتف بشرعية وصالحية هذا القانون العنصري، فأذان املساجد إىل جانب وظيفته الدينية، فهو جزء 
حي من بيئتنا يف وطننا الذي ال وطن لنا سواه، ولن يكون يف قدرة أية جهة، مهما علت سلطتها 

 ."االستبدادية، أن تسكت األذان

 

"كنيست"، قد صادق ابلقراءة التمهيدية، اليوم األربعاء، على مشروع قانون \تالل وكان برملان االح
 .48انئبا وعارضه  55تقييد األذان، بعد أن صوت لصاحله 

 

وشهدت قاعة الـ "كنيست" مداوالت صاخبة عند مناقشة مشروع القانون، حيث ختلل 
 .كالمية حادة بني النواب العرب ونواب من أحزاب اليمني املتطرف مواجهات اجللسة

 

وينص مشروع القانون على منع استخدام مكربات الصوت للصالة يف األماكن السكنية يف الفرتة ما بني 
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آالف شيكل )ما  10آالف و 5ة صباحا، ويفرض غرامة ما بني الساعة احلادية عشرة ليال وحىت السابع
 .دوالر( على خمالفته 2600-1300بني 

 

 .ويتوجب التصويت على مشروع القانون ابلقراءتني الثانية والثالثة قبل أن يصبح قانوان انجزا

 

اليميين العنصري انستاسيا ميخائيلي، حاولت منذ عام  البيت اليهودي يُذكر أن النائبة عن حزب
كنيست" مماثل لقانون البلدايت ملنع الضوضاء، هبدف التضييق على "  مترير اقرتاح قانون ابلـ 2011

 .يتم إدراجه خوفاا من ردود فعل عربية وعاملية غاضبةاملساجد، لكن مل 

 

، صادقت اللجنة الوزارية )اإلسرائيلية( لشؤون التشريع، على 2016نوفمرب/ تشرين الثاين  13ويف 
مشروع القانون، لكن مل يعرض للتصويت يف الـ "كنيست" بسبب مالحظات من األحزاب الدينية 

ن صفارة السبت اليت تشري إىل دخول موعد يوم السبت اليهودي، اليهودية، وخوفها من أن يطال القانو 
 .حيث مت االتفاق مع هذه األحزاب على صيغة معدلة متكنها من أتييد القانون يف حال طرحه جمددا

 

وتقدم مبشروع قانون منع األذان، عضو الـ "كنيست" اليميين، مويت يوجف، من حزب "البيت اليهودي" 
 .مع أعضاء كنيست آخرين

وحبسب وسائل اإلعالم العربية، فإن الصيغة اجلديدة للقانون تستثين استخدام مكربات الصوت من قبل 
 .الكنس يف يوم اجلمعة واليت تطلق إيذاان بدخول عطلة السبت حسب الشريعة اليهودية

صالحية استدعاء املؤذنني واألئمة للتحقيق معهم، واختاذ إجراءات جنائية  شرطة االحتالل ومينح القانون
 .القانون منهمضدهم وفرض غرامات مالية على خمالفي 

 

ألف عريب  400ووفقاا ملعطيات دائرة اإلحصاء املركزية )اإلسرائيلية(، يعيش ما يزيد على مليون 
ماليني  8 يف املائة من عدد السكان البالغ عددهم حنو  20فلسطيين يف الداخل الفلسطيين، ويشكلون 

 .نسمة

 قدس برس 

 "رابط وصمود وأمومة.. حكاية املقدسية "مىن بربر
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لكل امرأة يف عاملنا، قضية تؤمن هبا، ورسالة تعيش من أجلها، وما املرأة املقدسية إال مثال حي لصمود 
 .الفلسطينية يف أرضها، ونضاهلا من أجل قضيتها وحتقيق رسالتها يف احلياة

 

، هي أم مربية ومعلمة متفانية وفتاة املسجد األقصى فـ "املقدسية" اليت ابت أمسها مقروانا ابلرابط يف
 .مبدعة، تكتب بوقفاهتا جمّدداا يف التاريخ الفلسطيين معىن أن تكون املرأة يف خط املواجهة األول

 

ة احملّررة مىن بربر، واحدة من املقدسيات اللوايت جيسدن ما ذكران من قوة وصمود، ال الناشطة واألسري 
 .سيما وأهنا مرت بتجربة األسر يف سجون االحتالل، إىل جانب زوجها وابنها الذي اعتقل عدة مرات

 

هكذا بدأت احملررة بربر "أم عبد" حديثها مع .."القدس احلمد هلل.. يكفيين أنين أعيش يف نعمة امسها"
 ."مراسلة "قدس برس

 

وُتضيف "املرأة الفلسطينية بشكل عام، واملقدسية بشكل خاص تراها دوماا مشاركة يف الفعاليات 
ون يف الصفوف األوىل، كيف ال وهي اليت خرجت من اجلماهريية كاملسريات والوقفات، ودائماا ما تك
 ."أحد أفراد عائلتها اعتقال قلب املعاانة بعد استشهاد زوجها أو ابنها أو

 

وطين والنضايل مل يرتاجع منذ النكبة األوىل، حيث اهنا وقفت دائماا وتشري إىل أن دور املرأة الفلسطينية ال
 .إىل جانب الرجل، خاصة يف االنتفاضتني األوىل والثانية واهلبة احلالية

 

 جتربة االعتقال

 

 .1989، بعد اعتقاهلا عام سلطات االحتالل وتعترب بربر أول مقدسية ختضع لإلقامة اجلربية أبمر من

 

شهور، حكمت علّي احملكمة  4 واتبعت: "بعد االنتهاء من فرتة اإلقامة اجلربية يف منزيل واليت كانت ملدة
شهور بتهمة إلقاء احلجارة والزجاجات الفارغة جتاه جنود االحتالل، وكنت يف  9)اإلسرائيلية( ابلسجن 

 ."حينها قاصراا، ومن بعدها جرى نقلي من سجن املسكوبية غريب املدينة إىل تلموند

 

ه للجبهة الشعبية، يف حني تعرض سنوات يف سجون االحتالل بسبب انتمائ 9أّما زوجها، فقد اعتقل 
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 .مرة 14من عمره، ومن بعدها اعتقل  12ابنها عبد لالعتقال أول مرة عندما كان يف الـ 

 

رغم كل هذه املعاانة اليت تتشابه مع آالف األمهات الفلسطينيات، إال أنين حرصت دوماا على كتم "
 .، تؤكد أم عبد”اسكةدمعيت وعدم إظهارها حىت أبدو أمام أبنائي وأهلي قويّة متم

 

 صمود املرأة

 

أو شهيدات أو  أسريات وأردفت قائلة: "قّدمت القدس وال تزال مئات النسوة املميزات سواء كانوا
ل اجملتمعي، ألن البناء والبقاء والثبات يف القدس، حالة نضالية ميادين العم  مبدعات رايداّيت يف

 ."ومقاومة شاملة، مطلوب من اجلميع املسامهة فيها، واملقدسات جزء مهم من هذا الكل

 

ولكثري من النساء والشاابت املقدسيات، دور آخر إىل جانب أفعاهلم النضالية والثورية ضد االحتالل، 
القتصادية يف توفري مصادر دخل أخرى للعائلة،فبات الكثري منهن يُدرن وذلك من خالل مسامهتهن ا

 .مشاريع صغرية داخل منازهلن ابالعتماد على مهاراهتن الشخصية

 

ويف هذا السياق تقول بربر: "كما تعايشت املقدسية مع الظروف الصعبة الناجتة عن ممارسات االحتالل، 
منزهلا، تلملم بقاايه من بني الركام وتنقل للعيش يف  هدم فتجدها على سبيل املثال وبعد ساعات من

 ."خيمة أو بيت مؤقت

 

دية  الفتاة الرّيا

 

كامل اجملتمع الفلسطيين يف القدس، سواء من حيث منط  هتويد ويف الوقت الذي حُياول فيه االحتالل
واألفكار الغربية، فنجد دوراا آخر للمرأة، حيث تقاوم هذه السياسات من خالل جهد   احلياة واللباس

، فهي "حجر الزاوية يف معركة األطفال اصةمعاكس يقوم على ترسيخ املعاين الوطنية والدينية يف أبنائها خ
 .الوعي"، كما تؤكد بربر

 

يد واألفكار البعيدة وتؤكد أن "مجيع احملاوالت )اإلسرائيلية( اهلادفة إىل إغراق اجملتمع املقدسي حبالة التهو 
 ."عن أخالقنا وعقيدتنا ابءت ابلفشل
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كما تشري إىل أن الفتاة املقدسية ما زالت تقف إىل جانب أمها وجدهتا يف الدفاع عن تراثها واترخيها 
ومقدساهتا، وهي ال تقف مكتوفة األيدي يف وجه حماوالت طردها وعائلتها من املدينة وتقليل عدد 

 .سكاهنا

 

 رياتعزمية األس

 

وحبسب بربر، فإن األسريات يف السجون )اإلسرائيلية( استطعن حتويل السجون إىل مراكز علم ونضال، 
وكّن من أوائل الناجحني يف الثانوية العامة، وإن "حماولة االحتالل كسر إرادهتّن وعزميتهن مل تنجح، رغم 

 ."األحكام اجلائرة اليت صدرت حبقهن خاصة خالل االنتفاضة األخرية

 

وتؤكد أن االحتالل يعي متاماا حمورية املرأة يف احلالة الفلسطينية، لذلك حارهبا واستهدفها بشكل مقصود 
ابلضرب والّسحل، وأطلق النار على الفتيات وأعدمهن  ملرابطاتا خالل العامني املاضيني، فاعتدى على

 .وأصاهبن واعتقلهن على احلواجز

 

 17وتلفت األسرية احملررة إىل أهنا زرعت يف بناهتا الثالث حب الوطن والنضال من أجله، فبناهتا؛ متارا 
لعيش فيها رغم كل سنوات، أصبحن يُدركن معىن "نعمة القدس"، وا 10عاماا وحال  12عاماا وبسملة 

 .(املضايقات )اإلسرائيلية

 

وختمت حديثها ابلقول: "دائماا ما أقول لبنايت إن مل تقدمن شيئاا للقدس.. فأننت مل تقّدمن أي شيء يف 
 ."حياتكن كلها.. هذه املدينة املقدسة تستحق منا الكثري

 قدس برس
 

 أسري مقدسي يدخل عامه العاشر بسجون االحتالل
 

احملتلة، اليوم االربعاء، عامه العاشر  القدس املقدسي اندر أبو زيدية من خميم قلنداي مشالدخل األسري 
 .عاماا  ١٦٦داخل سجون االحتالل، من أصل حمكوميته ابلسجن ملدة 

 .مبخيم قلنداي مشال القدس احملتلة األقصى أبو زيدية من قيادات كتائب شهداء يذكر أن األسري
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 يوماا  20االحتالل يبعد مقدسياا عن املسجد األقصى 
 

املبارك  املسجد األقصى يوماا عن ٢٠الشاب املقدسي فادي أبو ميالة  إبعاد اشرتطت خمابرات االحتالل
 .اعتقاله عدة أايم مبركز توقيف وحتقيق "املسكوبية" غريب املدينة املقدسة  لإلفراج عنه بعد

وكان االحتالل اعتقل الشاب أبو ميالة اقبل ثالثة أايم من مكان عمله يف منطقة ابب السلسلة املُفضية 
 .له ومهاوشته مستوطن القدمية، بسبب استفزاز القدس اىل املسجد االقصى يف

 

القدس الدولية: على جامعة الدول العربية اختاذ قرارات جادة حلماية القدس واألقصى يف قمة مؤسسة 
 عمان

 

جامعة الدول العربية إىل الوقوف وقفة جادة  ايسني محود األستاذ مؤسسة القدس الدولية دعا مدير عام
احملتلة والعمل على محايتها واحلفاظ على هويتها العربية واإلسالمية، مشَدداا على  القدس جتاه مدينة

 .مشروع ترامب لنقل السفارة األمريكية إىل القدس احملتلة  ضرورة اختاذ موقف حازم جتاه

اء خالل حلقة تلفزيونية لربانمج نقطة ارتكاز على قناة القدس الفضائية يوم أمس الثالاثء كالم محود ج
 .(، ملناقشة حماوالت االحتالل لفرض معادالت جديدة يف القدس احملتلة7/3/2017)

وطالب محود، جامعة الدول العربية ابلبناء على القرارات الدولية اليت تدين اعتداءات االحتالل 
املبارك، ال سيما قرار اليونسكو األخري الذي يؤكد احلق  األقصى واملسجداملقدسيين اإلسرائيلي حبق

الذي جُيَرم النشاط  2334لس األمن رقم املبارك، ابإلضافة إىل قرار جم املسجد األقصى اإلسالمي يف
 .احملتلة الضفة الغربية االستيطاين يف

 1974ادة صورة وهيبة جامعة الدولة العربية اليت تكللت عام واعترب محود أن القدس اليوم حباجة إىل إع
ابلقوة والكرامة، حينما قدمت اجلامعة معادلة توازن قوية مبينة على قاعدة "أن نقل سفارة أي دولة إىل 

القدس احملتلة سيقابل بقطع العالقات العربية واإلسالمية مع هذه الدولة وبقطيعة دبلوماسية واقتصادية عربية 
 .سالمية"، معتربًا تلك املعادلة أكثر ما حتتاجه القدس اليوم قبل فوات األوانوإ

ودعا محود الدول العربية إىل تبين قرار عريب موحد يواجه االحتالل اإلسرائيلي ومشروعه الصهيوين 
ا أن املعركة احلقيقة هي يف القدس بني احلق وا لباطل ابلسيطرة الكاملة على مدينة القدس العربية، مؤكدا

 .بني حضارتنا وقيمنا العربية واإلسالمية وبني احتالل عنصري يسرق األرض واحلق واحلضارة
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احملتلة واملسجد األقصى املبارك، يف مواجهة االحتالل اإلسرائيلي يف القدس  األردن ودعا محود إىل دعم
 .جبهة عربية إسالمية حتافظ على احلق العريب واإلسالمي يف مدينة القدس  وتشكيل

 

 كنيس يف القدس لطمس معاملها العربية واإلسالمية  104إسرائيل" أقامت "
 

ن عدد الكنس اليهودية أالدكتور انجح بكريات،  القدس قال مدير التعليم والتأهيل يف دائرة أوقاف
كنيسا داخل سور البلدة القدمية   75، منها 104داخل البلدة القدمية ابلقدس وحوهلا وحوهلا، وصل اىل 

 .2016ابملئة من مساحتها لغاية هناية عام  22  يد ما جمموعهاليت مت مصادرة وهتو 

وأضاف بكريات لربانمج "عني على القدس" الذي بثه التلفزيون األردين ليل أمس األول، أن األراضي 
والعقارات املصادرة مت فيها انشاء البؤر االستيطانية والكنس اليهودية من منطلقات ثالثة، أوهلا املنطلق 

كي تصبح الرؤية البصرية واحلضارية للمسجد غري  املسجد األقصىلذي يفرض حصارا علىالعقائدي ا
لتغيري الواقع التارخيي واحلضاري واجلغرايف للمدينة، مشريا اىل ابئنة، وهناك أيضا منطلق سياسي خطري 

على سطح املدرسة التنكزية اليت مت مصادرهتا  20200الكنيس األخطر الذي خيطط إلقامته حىت عام 
مرتا، وأنشئ  50، وكذلك كنيس خيمة اسحق الذي ال يبعد عن املسجد األقصى سوى 1969عام 

خلرااب الذي انشئ على املسجد العمري، وأرادوا منه أن يضاهي قبة على أرض وقفية، وكذلك كنيس ا
الصخرة وكنيسة القيامة، ما يعين حصار املسجد األقصى من جهاته األربع ابلبؤر االستيطانية والكنس 

 .اليهودية

وأوضح بكريات، أن آلية االستيالء على األراضي والعقارات لتحويلها اىل كنس يتم من خالل ثالثة 
ات، أوهلا استخدام احلكومة االسرائيلية ألذرعها القانونية من خالل تسجيل بعض امللكيات مسار 

ومصادرهتا، ومنها ملكيات لألوقاف االسالمية واملسيحية، واملسار الثاين استخدام بعض القوانني مثل 
ى األراضي قانون أمالك الغائبني، الذي تولدت من خالله بعض اجلمعيات اليهودية اليت تضع يدها عل

الفارغة من خالل تزوير األوراق والسجالت وخداع وتضليل الناس، وكذلك املسار الثالث الذي يتم 
 .من خالله تسريب حمدود جدا من بعض ضعاف النفوس الذين يفتقرون للثقافة والوعي

لعام ا من جانبه قال املختص يف شؤون القدس خالد زابرقة، ان أهم أهداف االحتالل هو تغيري الطابع
ىل طابع يهودي، من خالل نشر الكنس اليهودية يف أرجائها ويتم إسالمي إملدينة القدس من طابع عريب 

توزيعها بشكل خمطط ومدروس، يف اطار سياسة احتاللية يف حماولة فرض اهلوية الدينية اليهودية داخل 

mailto:PNCECS@Palnet.com
mailto:PNCECS2011@gmail.com
mailto:PNCECS@Palnet.com
mailto:PNCECS2011@gmail.com
http://www.alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
http://www.alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
http://www.alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
http://www.alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
http://www.alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89
http://www.alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89


 

 ة فلسطينــــدول
 لسطينيــةالفمنظمـة التحريـر 
 لسطينيــةالفاللجنــة الوطنيـة 

       للتــربيـة والثقافـة  والعـلوم  

 

 

 State Of  Palestine 

Palestinian Liberation Organization 

 Palestinian National Commission  

For  

Education, Culture & Science 
 

   174 ، :2421080 ،2420901رام هللا  -فلسطين 
   PNCECS@Palnet.com، البريد االلكتروني : 2420902فاكس 

                    PNCECS2011@gmail.com 

Palestine - Ramallah  174,  2421080,2420901 
Fax:.: 2420902, EMail: PNCECS@Palnet.com 

                                        PNCECS2011@gmail.com 

Web site :http://www.pncecs.plo.ps 

 

17 

الدميغرايف يف فرتة زمنية مت حتديدها البلدة القدمية، ونشر رموزها الدينية من أجل تغيري الواقع احلضاري و 
 .2030اىل هناية عام 

، كان 2016وأشار مدير مركز القدس للمساعدات القانونية وحقوق االنسان رامي صاحل، اىل أن عام 
منشأة، يف اطار  171األسوأ من حيث عدد املنشآت اليت مت هدمها داخل مدينة القدس بعدد بلغ 

ما حيدث بقرارات اسرائيلية حمتملة بتفكيك بؤر استيطانية مقامة على  توجه من بلدية االحتالل لربط
ذ مئات أوامر اهلدم اليت اختذ فيها قرار ، ما يعين القيام بتنفيالضفة الغربية أراضي خاصة يف

 .الشؤون احمللية حمكمة من

والحظ صاحل، أن نسبة اهلدم األكرب للبيوت كانت بنهاية العام الفائت، وكذلك خالل الشهرين 
منشأة بني سكنية وجتارية حبجة عدم الرتخيص،  50االحتالل فيهما  هدمن العام اجلاري الذياملاضيني م
 .األطفال مقدسيا مشردون حاليا وبال مأوى ، ويبيتون يف العراء أغلبهم من 10744معتربا أن 

دا للمساكن من خالل دراسات بلدية القدس، اليت كشفت أن هناك امللحة ج املقدسيني وبنّي حاجة
وحدة سكنية كل عام، ولكنها ال  15000حاجة الستيعاب النمو السكاين الطبيعي للمقدسيني حبدود 

توافق فعليا على طلبات البناء للمقدسيني اال حبدود ضئيلة ال تزيد عن مئة طلب سنواي، يف اطار توجه 
سيني من مدينتهم. وقال إن املساحة املخصصة للبناء يف القدس الشرقية هي سياسي لتهجري املقد

ابملائة فقط، والباقي أراض مصنفة اما مناطق خضراء او مناطق مفتوحة او مناطق غري صاحلة  12ر5
 .للبناء

 من جانبه قال أمني عام اللجنة امللكية لشؤون القدس عبدهللا كنعان، ان هدفنا أن تبقى القدس حاضرة
يف صدور األجيال حىت أييت اليوم الذي تتحرر القدس، وينتهي االحتالل للقدس وفلسطني، ويتم اقامة 

 .الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية

فيما قال النائب ابلربملان االردين أمحد الرقب، ان األمة ينبغي عليها تسخري أقصى ما متلك من اجلهود 
وية كي تعود اىل املسجد األقصى املبارك، مشريا اىل الوسائل املمكن من واالمكانيات املادية واملعن

 .خالهلا تثقيف الشباب وتعريفهم بقضية القدس

وأوضح رئيس مجعية شباب ألجل القدس عامر الطباخي، ان امللتقيات اليت تقام سنواي، يكون فيها 
املقدس، وتبيان االجنازات األردنية حمطات تزويد معرفية لالطالع على املفاهيم والقيم اجتاه بيت 

 .املستمرة يف الدفاع عن املسجد األقصى ومحايته وإعماره
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 "وزراء اخلارجية العرب: نقل السفارات إىل القدس "هتديد لألمن والسلم
 

دعا وزراء اخلارجية العرب يف اختتام الدورة نصف السنوية العادية، اليوم الثالاثء ابلقاهرة، مجيع الدول 
، ما يرتتب على ذلك عدم القدس  االلتزام ابلقرارات الدولية اليت ال تعرتف ابلسيادة اإلسرائيلية علىإىل

 .نقل سفاراهتا إىل املدينة

 

، 1980لعام  478و 476اباللتزام بقراري جملس األمن وطالب الوزراء يف قرارهم "مجيع الدول 
ومبادئ القانون الدويل، اليت تعترب القانون اإلسرائيلي بضم القدس، الغيا وابطال، وتنص على عدم 

 ."إنشاء بعثات دبلوماسية فيها أو نقل السفارات إليها

 

أكد فيها أنه يفكر جدايا بنقل وأييت القرار رداا على تصرحيات الرئيس األمريكي دوانلد ترامب، اليت 
 .السفارة األمريكية من تل أبيب إىل القدس

 

كما شدد وزراء اخلارجية العرب على أن "إنشاء أي بعثة دبلوماسية يف القدس أو نقلها إىل املدينة، 
حقوق الشعب الفلسطيين ومجيع املسلمني واملسيحيني، وانتهاكاا خطرياا   صرحياا على اعتداء يعترب

للقانون الدويل واتفاقية جنيف الرابعة وقرارات جملس األمن ذات الصلة، والفتوى القانونية حملكمة 
ايا للسلم واألمن يف املنطقة ، ومن شأهنا أن ُتشكل هتديداا جد2004العدل الدولية الصادرة يف عامل 

 ."عالوة على أهنا تساهم يف نسف حل الدولتني، وتعزيز التطرف والعنف

 

وكان األمني العام جلامعة الدول العربية، أمحد أبو الغيط، قد حذر يف تصرحيات سابقة اليوم من حماوالت 
امعة مببدأ "حل الدولتني" لتسوية العبث مببادرة السالم العربية حلل القضية الفلسطينية، مؤكدا متّسك اجل

 .الصراع

 

وقال أبو الغيط يف كلمة له خالل افتتاح الدورة "إن الفلسطينيني والعرب مل يعد لديهم شريٌك على 
، (...) االستيطان الطرف اآلخر؛ فاحلكومة اإلسرائيلية أسرية ابلكامل لتيارات اليمني املتطرف ومجاعات

وهدفها املعلن هو تقويض حل الدولتني عرب فرض أمر واقع استيطاين حيول دون إقامة دولة فلسطينية 
 ."متواصلة األطراف
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الفلسطينية، وابملبادرة العربية كخارطة طريق وأضاف "إننا نتمسك بصيغة الدولتني كحل وحيد للقضية 
للوصول إىل سالم شامل يف املنطقة، ونرصد تصاعد اإلمجاع الدويل املؤيد حلل الدولتني والرافض 

 ."لسياسات االستيطان

 

وشّدد على أن "حماولة االلتفاف على حل الدولتني مضيعة للوقت )...(، وليست مقبولة عربيا ولن 
 ."متر

 

ق ذاته، أشار إىل وجود حالة إمجاع دويل على مبدأ "حل الدولتني"، معراب عن أمله يف "أن ويف السيا
 ."يكون موقف اإلدارة األمريكية اجلديدة منسجما مع هذا اإلمجاع الدويل وداعما له

 

وأكد أن "املنطقة العربية حتتاج السرتاتيجية مجاعية للتعامل مع دول اجلوار اإلقليمي، وما زالت بعض 
 ."الدول متعن يف تدخلها يف الشؤون الداخلية للدول العربية وتوظف الطائفية كأداة فعالة هلذا التدخل

 

واستطرد "على األطراف اإلقليمية أن ُتدرك أن توتري العالقة مع املُحيط العريب سيجلب اخلسارة 
 ."لإلقليم

 
 
 
 

 املقدسةىل تقليص عدد الفلسطينيني يف املدينة إ االحتالل يسعى
 

تسعى لتخفيض عدد  سلطات االحتالل" وحمافظها عدانن احلسيين إن القدس قال وزير شؤون
يف املائة، عرب  400يف املائة من جمموع الفلسطينيني احلايل، الذي يبلغ  12الفلسطينيني يف القدس إىل 

 ."مجلة من املمارسات واالنتهاكات اليومية على األرض

يعيشون يف القدس بشطريها، مقابل  مستوطن ألف 550أن وأوضح احلسيين، يف تصرحيات صحفية، 
يف املائة من السكان(، وهو ما تسعى "إسرائيل"  400ألف فلسطيين يعيشون يف املدينة املقدسة ) 350

 .لتخفيضه
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آالف  4مرت مربع، يعيش فيها  900إىل أن بلدة القدس القدمية اليت تبلغ مساحتها حنو  ولفت
مستوطن مبا يعرف ابحلي اليهودي الذي أقيم على أنقاض احلي اإلسالمي، ومنهم من يعيش يف حميط 

 .فلسطيين فقط 3500البلدة القدمية، يف حني يعيش يف البلدة القدمية 

ألف مقدسي منهم  50إابن احتالهلا للقدس،  1967ل" طردت منذ عام ووفق احلسيين، فإن "إسرائي
 .ألفا أفقدهتم إقامتهم بقرار من وزير داخلية االحتالل ألسباب تعجيزية 14

منزال يف القدس، تُرك أصحاهبا يف  65وقال إن "سلطات االحتالل هدمت منذ مطلع العام اجلاري 
فتا إىل أن رسوم استصدار رخصة بناء ابهظة التكاليف، ما الشوارع والعراء، حيث ال توجد إنسانية"، ال

 .يف دوامات مع حماكم االحتالل  للبناء بدون رخصة والدخول املقدسيني يضطر

قوات االحتالل اليومية ألحياء القدس، من أجل إرهاب السكان وإجياد  اقتحامات ين إىلوتطرق احلسي
 .وهزميتهم نفسيا  حالة من عدم االستقرار

القتصادية اليت يشنها االحتالل ضد التجار املقدسيني من خالل فرض وحذر احلسيين من احلرب ا
الضرائب واملخالفات، وعدم السماح ابلتطوير أو وجود حوافز استثمارية، داعيا الفلسطينيني والعرب 

 .لالستثمار يف القدس

غرفة  2200كان يوجد يف القدس   1967وعن القطاع السياحي يف القدس، أشار إىل أنه يف عام 
غرفة فقط، مؤكدا أن االحتالل يبين الفنادق يف  700و 600ياحة أما اليوم يرتاوح عددها بني س

 .القدس لتسرق السياح، عالوة على أن السياحة الداخلية يف القدس متوقفة بسبب اإلغالقات

 

 -انتهى-
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